INFORMAÇÕES DA CHAPA 2 - CRA_RS

CHAPA 2 AO CRA-RS Prezados colegas Profissionais da Administração.... Ao longo dos
anos sempre se falou sobre melhorar a comunicação com os profissionais, fortalecer a
atuação, interiorizar, descentralizar a gestão, aproximar-se das instituições de ensino
superior, valorizar a ética, entre outras AÇÕES. Mas temos agora a oportunidade de
efetivamente AGIR, Atuamos em grandes instituições públicas e privadas, de ensino e
pequenas empresas de diversas áreas e seremos o teu representante no sistema CFACRAs. .....INOVAÇÃO..... - Promover a Inovação no contexto da Administração como a
efetiva exploração de novas ideias e tecnologias bem-sucedidas. - Fomentar a atuação do
profissional de Administração nos ecossistemas da inovação criando condições para o
desenvolvimento de oportunidades e articulação no âmbito da Hélice Quadrupla: Academia
– Empresas – Sociedade e Governo; - Provocar a disrupção no ensino da Administração
visando a Inovação e o Empreendedorismo nas mais diversas áreas, adequando-se ao perfil
dos estudantes das gerações digitais e globais. .....INT EGRAÇÃO..... - com a área acadêmica
– graduação e pós-graduação, estimulando professores e alunos a serem multiplicadores da
profissão. - com organizações, públicas e privadas, parques tecnológicos, incubadoras,
além de espaço colaborativos, startups. - do administrador nas áreas: saúde, segurança,
educação, cultura, agronegócio, esporte, serviço, auditoria, arbitragem e mediação, área
pública, e outras conexas à gestão e planejamento. .....VALORIZAÇÃO..... - dos
profissionais de administração lutando por uma tabela justa de honorários. - ampliando o
quadro de pessoal do CRA-RS, e incorporando ferramentas que possam qualificar e
intensificar ações fiscalizatórias - atuando fortemente com outros regionais em prol de
ações mais efetivas pelo CFA para a alteração na legislação de regência da profissão
perante o parlamento Federal. .....PART ICIPAÇÃO..... - em eventos técnicos promovidos,
ou na utilização da infraestrutura (sede e seccionais), facilitando por meio de
“workstation” as atividades dos profissionais. - efetiva no CRA-RS facilitada aos
profissionais da administração por meio de canais ágeis de comunicação, apps, outras
mídias, oportunizando propostas, críticas e informações. - dos profissionais em ONGs,
ampliando o espectro de atuação profissional e premiando projetos sociais.

